
 

 

 

 دانشگاه محقق اردبیلی

 دانشکده فنی

 گروه عمران

 

 

 
 

 

 تخمین حرکت گهواره ای جنبش شدید زمین و اثر آن بر پاسخ سازه ای
 

 

 

 

 

 
 استاد راهنما :

 دکتر غالمرضا نوری

 

 

 
 توسط :

 میر وحید حسینی نیاری

 

 

 

 

 

 
 

 

 1388 زمستان



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 تخمین حرکت گهواره ای جنبش شدید زمین و اثر آن بر پاسخ سازه ای
 
 

 توسط:

 میر وحید حسینی نیاری

 

 

 پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

گرایش سازه -در رشته عمران   

 از

اردبیلیدانشگاه محقق   

ایران –اردبیل   

 

 ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته پایان نامه با درجه.............      

 
استادیار                                     استاد راهنما و رئیس جلسه(    ) غالمرضا نوریدکتر   

 

استادیار               دکتر سید حسین قاسم زاده موسوی نژاد )داور داخلی(                      

 

استادیار                        جی(                          ) داور خار دکتر محمدرضا قائمقامیان  

    
 

 

   



 

 میروحید  نام:                      سینی نیاری                                ح نام خانوادگی دانشجو:

 تخمین حرکت گهواره ای جنبش شدید زمین و اثر آن بر پاسخ سازه ای عنوان پایان نامه:

 غالمرضا نوریدکتر  استاد راهنما:

محقق  دانشگاه:سازه         گرایش:عمران      رشته:کارشناسی ارشد      مقطع تحصیلی:

 اردبیلی

 تعداد صفحات:   24/12/1388 تاریخ فارغ التحصیلی:: فنی و مهندسی        دانشکده

188 

   سازه -اندرکنش خاک پاسخ سیستم، شبکه متراکم چیبا، مولفه گهواره ای، کلید واژه:

به منظور طراحی لرزه ای سازه ها، تقریباً در تمامی آئین نامه ها، فقط مولفه های افقی جنبش چکیده: 

در نظر گرفته می شود و در برخی حالت ها نیز مولفه قائم مد نظر قرار می گیرد اما در اکثر موارد  شدید زمین

اثرات مربوط به مولفه های دورانی زلزله نادیده گرفته می شود چرا که اواًل تجهیزات اندازه گیری حساس تا 

ای ساخته بشر ناچیز انگاشته می شد. با سالیان اخیر موجود نبودند و ثانیاً تاثیرات جنبش دورانی برای سازه ه

در دهه اخیر  ،توجه به اینکه برخی خرابی ها و خسارت های لرزه ای به این مولفه زلزله نسبت داده شده است

اثرات مولفه دورانی که شامل دو مولفه گهواره ای و یک مولفه پیچشی است مورد توجه قرار گرفته است. در این 

ه گهواره ای و بررسی اثر آن بر پاسخ سازه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور پایان نامه تخمین مولف

برآورد مولفه گهواره ای از روش ژئودتیک استفاده شده است در این روش با استفاده از اصول االستیسیته و از روی 

زمین لرزه  9اده مربوط به مورد استف رکورد هایمولفه های انتقالی، مولفه گهواره ای تخمین زده می شود. 

منتخب ثبت شده در شبکه شتابنگاری متراکم چیبا می باشد. برای بررسی اثر این مولفه در بخش اول، سیستم 

در نظر گرفته  6و  3، 1متری و شکل پذیری های  100و  60، 30، 9هایی با یک درجه آزادی و با ارتفاع های 

سرعت و شتاب( با در نظر گرفتن همزمان مولفه افقی و گهواره ای شده و پاسخ های این سیستم )تغییر مکان، 

 بدست آمده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با باال رفتن ارتفاع و شکل پذیری اثرات مولفه 

گهواره ای زلزله افزایش یافته و پاسخ سیستم بیشتر می شود به طوری که به عنوان مثال در سیستمی با ارتفاع 

درصد  25و  35، 20تغییر مکان، سرعت و شتاب به ترتیب  متوسط پاسخ های 6متری و شکل پذیری  100

افزایش پیدا کرده است. در بخش دوم مطالعه نیز، اثرات اندرکنش بر تغییر مکان االستیک سیستمی با یک درجه 

رار دارد مورد بررسی قرار گرفته متری که در معرض توامان مولفه های افقی و گهواره ای ق 60آزادی و با ارتفاع 

سازه می توان از پریود و استهالک موثر  –است. نتایج نشان می دهد که به جای مدل کردن سیستم خاک 

استفاده کرد اما در حالت کلی با در نظر گرفتن مولفه گهواره ای اثرات اندرکنش نسبت به سیستمی با مولفه افقی 

ودهای باالتر. در حالت کلی توصیه می شود که اثرات مولفه گهواره ای برای تنها بیشترمی شود مخصوصًا در پری

    متر در نظر گرفته شود.  40بلندتر از  SDOFسازه های 
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  انتشار امواج االستیک از یک منبع زلزله حرکات افقی و قائم در سطح زمین تولید می کند که در توصیف کامل    

( در  x ,y ,z( و سه درجه آزادی انتقالی )  θx , θy , θz)  دورانی می توان با اندازه گیری سه درجه آزادی

ومت در برابر اثرات ساده ادر مهندسی زلزله سنتی، سازه ها برای مقسیستم مختصات کارتزین بدست آورد. اما 

 شده جنبش شدید زمین طراحی می شوند به این صورت که فقط مولفه های افقی شتاب زمین در نظر گرفته

در طراحی سازه های مهم با دهانه های بلند، مولفه قائم نیز مد نظر قرار می گیرد.  در برخی مواردمی شود. البته 

که مولفه های پیچشی و گهواره ای را شامل می شود تقریباً هیچگاه در طراحی در  دورانیبا این وجود تحریک 

ه شده است که این نادیده گرفتن در عمل به صورت وسیعی در جامعه مهندسین پذیرفت نظر گرفته نمی شود.

به  است زمین و یک فرض رایج در جامعه لرزه شناسی جنبش شدیدثبت شده  دورانیناشی از فقدان مولفه های 

، در فرض بر خالف این آنقدر ناچیز هستند که قابل صرف نظر کردن می باشد. دورانیاین صورت که مولفه های 

ی لغزش گسل، شکست های کششی می تواند در لبه های صفحات گسل و در مجاورت تغییرات ناگهان امتداد

(. در نتیجه کج شدگی و دوران سطح زمین ممکن است 1997مشارکت نماید )توکیو و ایتو،  دورانیتولید امواج 

از سطح  km² 120000ساحتی در حدود آالسکا م 1964نزدیک منبع زلزله مهم باشد. برای نمونه، زلزله شدید 

مشاهده شد که  ( Mw-7/6)  نورتریجمتر شد. در زلزله  5/2بی زمین تا کرد که سبب نشست نس زمین را کج

تعداد  (.b 2006شمال شرقی بدست آمده است )گریزر،  45۫  در جهت  1/3۫   ی برابر باماندگارکج شدگی 

زمین  دورانمی توان به حرکات نا همسان  نیز زیادی از شکست های سازه ای و خرابی های ناشی از زلزله را

کالیفرنیا را می توان به  1971نسبت داد. پاسخ های پیچشی ساختمان های بلند در لوس آنجلس ناشی از زلزله 

(. در حالی که جنبش های متغیر طولی و جنبش های 1975)هارت و همکاران،  داد تحریکات پیچشی نسبت

اکی )بیکرافت،  –کن  –میاگی  1978سان فرناندو،  1971در طی زلزله ممکن است سبب شکست پل ها  دورانی

 بهخرابی های لرزه ای خطوط لوله که  .باشد( شده 1996ورتریج )تریفونک و همکاران، ن 1994( و 1980

که  را می توان به حرکات ناهمسان و کرنش های بزرگ خاک نسبت داد وابسته نیستندگسلش یا لغزش زمین 

ز انتشار امواج لرزه ای و ایجاد چرخش ها و پیچش های بلوک های خاک که با گسترش جانبی و این حرکات ا

(. با این وجود، 1998؛ تریفونک و تودوروسکا، 1981)آریمان و مولسکی، روان گرایی همراه است ناشی می شود 



 

وجود ندارد و داده های موجود به  زلزله های شدیددر طی تحریکات  دورانیهیچ اندازه گیری مستقیم مولفه 

    غیر مستقیم ، براساس تکنیک های خاص محدود شده است.  های تخمین

مطالعات انجام شده در زمینه برآورد مولفه های دورانی جنبش شدید زمین در سالیان اخیر می تواند در سه 

گوی انتشار امواج با استفاده از بخش دسته بندی شود: گروه اول مطالعاتی هستند که بر پایه مدل سازی ال

( مطرح 1969( و هسکل )1968مکانیزم گسلش در منبع لرزه استوار می باشد. این ایده اولین بار توسط آکی )

شد. در این گونه مطالعات نسبت به یک مدل متناسب در خصوص سیستم گسلش نیاز است، اما این روش 

بدین ترتیب این روش در جنبش های حوزه نزدیک که بیشتر دربرگیرنده مدل و شرایط محلی خاک نمی باشد. 

به مکانیسم چشمه وابسته است، دارای دقت قابل قبول خواهد بود. همچنین این روش برای مدل سازی امواج در 

در این روش مولفه های دورانی جنبش زمین با استفاده از  (.1989فرکانس پائین کاربرد دارد )کاستالنی و بوفی، 

زی منبع جنبشی و تئوری االستودینامیک خطی انتشار امواج در اجسام االستیک تخمین زده می شود مدل سا

 (.1987، 1985؛ لی و تریفونک، 1982؛ تریفونک، 1982)بوچون و آکی، 

 دسته دوم مطالعات بر اساس استفاده از داده های ثبت شده در شبکه های شتابنگاری می باشد. این 

)نیازی،  مورد مطالعه قرار گرفته است.ر مستقیم جنبش های دورانی توسط محققین زیادی اندازه گیری های غی

؛ لی و 2003؛ هوانگ، 1997؛ بودین و همکاران، 1995؛ اسپودیچ و همکاران، 1989؛ الیوریا و بولت، 1986

های موجود در (. با توجه به محدودیت 2008اسپودیچ و فلتچر،  ؛2007و نوری،  قائمقامیان؛ 2004همکاران، 

داده های شبکه های شتابنگاری متراکم از جمله منابع منحصر بفردی هستند که امکان  ،ثبت مولفه های دورانی

تولید مولفه های واقعی دورانی زمین و به تبع آن امکان بررسی اثرات مولفه های دورانی زمین بر سازه ها را فراهم 

 می نمایند. 

م داده های مولفه دورانی جنبش زمین است که تاکنون فقط موفق به ثبت دسته سوم مطالعات، ثبت مستقی

عالقه مندی به مشاهده جنبش های دورانی زمین در  داده های مولفه پیچشی با استفاده از ابزار اپتیکی شده اند.

یافته  سال های اخیر به واسطه پیشرفت حسگر ها و تجهیزات نوری از قبیل ژیروسکوپ های حلقه لیزری افزایش

 برای مشاهده جنبش های دورانی زمین نزدیک چشمه های زمینلرزه استفاده  سابقاًاست. حسگر های دورانی 

(. اما عماًل دقت این تجهیزات برای طیف های وسیع از بزرگا و 1994؛ نیگبور، 1997)تاکئو و ایتو،  می شد

توسعه حسگر بر روی  ،براین در سالیان گذشته(. بنا2006فاصله، بسیار پائین می باشد )سوریانتو و همکاران، 



 

افزایش دقت و کیفیت ابزار نوری بویژه با استفاده از تکنولوژی لیزر متمرکز شده است )استدمن و همکاران، 

(. نخستین مقایسه بین دوران های حاصل از شبکه لرزه ای و اندازه گیری های 2005؛ آیگل و همکاران، 1995

( مورد مطالعه قرار گرفت. آن ها نشان دادند که تطابق کلی بین 2006و و همکاران )مستقیم بوسیله سوریانت

 است.  قابل قبولست آمده از شبکه به طور حیرت آوری داندازه گیری های مستقیم و ب

عمدتًا در این شبکه ها با توجه به تعداد کم  .شبکه های شتاب نگاری مختلفی در دنیا در حال فعالیت می باشند

 شتاب نگار یا لرزه نگارها فواصل بین ایستگاه ها زیاد می باشد. در چند مورد از این شبکه ها

 (SMART-1, Chiba)  دستگاه های اندازه گیری جنبش های شدید زمین در فواصل جدایش مختلف نصب

منحصر بفردترین شبکه های شتاب نگاری می باشد.  ءن لحاظ جزگردیده اند که می توان گفت شبکه چیبا از ای

کیلومتری شهر توکیو قرار گرفته است، جزء شبکه های شتاب نگاری متراکم  30شبکه شتاب نگاری چیبا که در 

هشت شتاب نگار به صورت سه بعدی بوده و در این شبکه شتاب نگارها در سطح و عمق قرار داده شده اند. 

متری و یک شبکه مثلثی بزرگ به  15متری و چهار عدد دیگر در فاصله  5ار عدد آن ها در فاصله متمرکز که چه

متری حول نقطه مرکزی قرار دارند. شتاب نگارها نه تنها در سطح بلکه در عمق نیز به صورت  300اضالع تقریبًا 

ه زمین لرزه های رخداده از لحاظ گمانه قرار داده شده اند. همچنین در این شبک 15آرایه ای عمودی متشکل از 

 مشخصات لرزه ای نظیر بزرگا، فاصله، مدت دوام و بیشینه شتاب محدوده وسیعی را پوشش می دهند. 

مربوط پیچشی  مولفهگرفته است بیشتر به اثرات  انجامی که در مورد اثرات مولفه های دورانی مطالعات ،تاکنون

اما توجه صریح ( 2009و هاشمی فرد،  قائمقامیان؛ نوری، 1988؛ تودوروسکا و همکاران، 1976)لوکا،  می شود

تحقیقات نشان می دهد که تحریک در حالت کلی  گهواره ای خیلی به ندرت صورت گرفته است. مولفه اثرات به

می تواند در  تحریکات پیچشیبر روی خاک نرم مهم است در حالی که  و الغر گهواره ای برای سازه های بلند

شایان ذکر است که در حال حاضر اثر  پاسخ سازه های بزرگ و سخت بر روی خاک های نرم قابل توجه باشد.

آئین نامه های لرزه ای در نظر گرفته شده است ولی اثرات مولفه گهواره ای  بسیاری از مولفه پیچشی زلزله در

 .شده است وارد 8یوروکد در آئین نامه فقط  تاکنون

در این مطالعه اثرات مولفه گهواره ای زلزله بر روی سازه هایی که بتوان با سیستم یک درجه آزادی مدل کرد 

زمین لرزه منتخب  9 به . داده های مورد مطالعه مربوط)پایه پل، مخازن آب و . . .( مورد بررسی قرار گرفته است

به طور کامل توضیح داده شده است. در  3ثبت شده در شبکه شتاب نگاری متراکم چیبا می باشد که در فصل 



 

روش های برآورد مولفه گهواره ای از روی مولفه های انتقالی تشریح شده است. این روش ها شامل سه  4فصل 

روش استاندارد  -3و  روش تفاضل محدود -2قائم،  روش اختالف در حساسیت پاندول های افقی و -1روش : 

ژئودتیک می باشد. در این تحقیق از روش ژئودتیک به منظور برآورد مولفه گهواره ای استفاده شده است. در فصل 

اثرات مولفه گهواره ای بر پاسخ خطی و غیر خطی سازه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل سازه  5

عه با پایه ثابت فرض شده و از اثرات اندر کنش خاک و سازه صرف نظر شده است. معادالت مربوط های مورد مطال

نیز اثر مولفه گهواره ای زلزله بر تغییر مکان  6در فصل به این فصل با روش عددی نیومارک حل شده است. 

در این فصل، معادالت الزم قرار گرفته است.  مطالعهخطی سازه ها با منظور کردن اندر کنش خاک و سازه مورد 

به حوزه  آن هاو تبدیل  تابتدا در حوزه فرکانس نوشته شده و سپس با اعمال تبدیالت فوریه به طرفین معادال

. گفتنی است به منظور حل معادالت، کلیه برنامه های کامپیوتری الزم در نرم مورد حل قرار گرفته است زمان

          نوشته شده است.  MATLABافزار 

  



 

 

 

 
 2فصل 

 
 شدید زمین جنبش دورانی مولفه هایمروری بر 

  



 

 

 

 مقدمه   -2-1

تولید امواج لرزه ای را می توان از دو سطح متفاوت بررسی کرد. اول، از دید ماکروسکوپیک کالسیک، که با 

( و با امواج 1989؛ گریزر، 1982؛ بوچون و آکی، 1969نمایش سینماتیکی گسل شروع می شود )هسگل، 

یابد. سطح دوم به میکروفیزیک  مرتبه اول االستیسیته ادامه میاالستیک منتشر شده با استفاده از تئوری خطی 

 ،گسیختگی در سنگ ها مربوط می شود و شامل تغییر شکل های برگشت ناپذیر ناشی از جابجایی ها )دررفتگی(

 (.2003؛ تیسیرا و همکاران، 2002( و ترک های ریز می باشد )تیسیرا و ماجسکی، disclinationانحراف ها )

ش دورانی زمین بر روی پاسخ سازه ها، فقط دید اول یعنی حالت در ادامه برای در نظر گرفتن اثرات جنب

 ماکروسکوپیک در نظر گرفته خواهد شد. 

 جنبش شدید زمین عمدتًا به دو بخش قابل دسته بندی  دورانیمطالعات انجام شده در زمینه مولفه های 

و  دورانیهای مولفه های  ، بدست آوردن شتابنگاشتدورانیمی باشد. بخش اول بر چگونگی ایجاد مولفه های 

متمرکز بوده و در بخش دوم تاثیر این مولفه ها بر پاسخ سازه ها و نحوه  دورانیرابطه بین مولفه های انتقالی و 

اعمال این اثر در طراحی سازه ها استوار بوده اند. این مطالعات عمدتاً بر پایه مدل سازی های ساده از حرکت 

باشد و به تبع آن زمین و با فرضیات محدود کننده که تطابق آن با واقعیت را با مشکل ایجاد می نماید، همراه می 

نتایج حاصل از اعمال این مولفه ها در سازه ها نیز می تواند به دلیل عدم کنترل آن با چرخش های اتفاق افتاده 

 در زمین با نتایج واقعی دارای اختالف باشد.

 

 و مطالعات انجام شده جنبش شدید زمین  دورانیمولفه های   -2-2

ی ناچیزی می شوند که به سازه ها خسارتی وارد نمی کنند و یا جنبش های خفیف زمین باعث جابجایی ها

جنبش ها از  نحتی توسط انسان احساس نمی شوند لیکن دستگاه های حساس قادر به ضبط آن ها می باشند. ای

 می گیرند.  قرار و زمین شناس ها  شناس ها لرزهنقطه نظر مهندسی، اهمیت چندانی ندارند و صرفاً مورد توجه 

 می توانند به  و در نتیجه شدید شده تحریکاتجنبش های شدید زمین باعث جابجایی های زیاد و  ،مقابلدر 

شناسی و و هم در مهندسی زلزله دارای اهمیت ویژه ای  لرزهسازه ها آسیب برسانند که بدین دلیل هم در 



 

نبش شدید انتقال یافت. ، فرضیات استفاده شده در لرزه شناسی جنبش خفیف به ج1930در طی دهه . هستند

. این می باشد دورانیبودن جنبش ورودی زمین با نادیده گرفتن مولفه  انتقالی، فرض مهمترین استنباط نادرست

بسیار ابتدایی  اطالعاتسال از ثبت جنبش شدید زمین، هنوز  70 گذشت پس از شد که فرضیات منجر به این

وجود  دورانیدرباره این مولفه مهم جنبش شدید زمین آن هم فقط با برآورد نظری و غیر مستقیم مولفه های 

؛ الیوریا و بولت، 1986؛ نیازی، 1987 ،1985؛ لی و تریفونک، 1982؛ بوچون و آکی، 1982)تریفونک، دارد

 ( .2008؛ اسپودیچ و فلتچر، 2007ری،و نو قائمقامیان؛ 2003؛ هوآنگ، 1989،2005؛ گریزر 1989

 و همچنین شش مولفه کرنش  دورانیجنبش شدید زمین شامل سه مولفه حرکت انتقالی، سه مولفه حرکت 

( و مولفه قائم  yو  x(. مولفه های انتقالی شامل دو مولفه افقی )در راستای محور 2002می باشد )آکی و ریچارد، 

گهواره ای )حول محورهای افقی( جنبش شدید شامل دو مولفه  دورانی( هستند. مولفه های  z)در راستای محور 

 (. 1-2)شکل می باشند و یک مولفه پیچشی )حول محور قائم( 

                     

 مولفه های انتقالی و دورانی جنبش زمین   : 1-2شکل                                        

در صورتیکه مولفه های گهواره ای به  ،و الو تولید می شوند SHمولفه پیچشی به واسطه گذر امواج لرزه ای 

ن و رایلی بوجود می آیند. این مولفه ها باعث پاسخ دورانی سازه ها و به تبع آ  P ،SVسبب عبور امواج لرزه ای 

ایجاد شده توسط امواج  دورانیش های با این وجود جنب(. 2-2خسارت و صدمه به آن ها می شوند )شکل 

د )بوچون ناچیز انگاشته می ش دورانیمولفه های زمینلرزه برای مدت مدیدی نادیده گرفته می شد، اوال ً تاثیرات 

که در  دورانیبدلیل عدم وجود تجهیزات حساس برای اندازه گیری مقادیر مولفه های ( و ثانیا 1982ًو آکی، 



 

در سالیان اخیر پیشرفت هایی جهت اندازه گیری مولفه های بسیار کوچک هستند. تقالی مقایسه با مولفه های ان

 این ابزار ها تاکنون فقط مولفه پیچشی را ثبت کرده اند و هنوز موفقیتی در ثبت مولفه شده است.  دورانی

 گهواره ای حاصل نشده است. 

  

 (1387و هاشمی فرد،  قائمقامیان)نوری،  ( گهواره ای جنبش شدید زمینb( پیچشی و a: پاسخ سازه به مولفه  2-2شکل  

جنبش شدید زمین با جابجایی های ناشی از امواج لرزه ای همراه است. در محیط های  دورانیمولفه های 

در واقع این مولفه ها عمدتاً ناشی از  .ها بر اساس مشتقات جزئی جابجایی ها بیان می شود دوراناالستیک خطی، 

د. تغییرات مکانی تاثیر مهمی بر پاسخ شریان های حیاتی مانند پل نتغییرات مکانی جنبش شدید زمین می باش

 ر روی زمین و یا مدفون در آن ها، خطوط لوله و غیره دارد که علت آنهم طول و گستردگی زیاد این سازه ها د

می شود. از اینرو برای مطالعات آزمایشگاهی  و اضافی سریعاً از شدتشان کاسته دورانیجنبش های  .می باشد

 (.2002تیسیرا و بوراتینسکی،  ;2002بایستی از رکوردهای نزدیک گسل استفاده کرد )تیسیرا، 

a) Torsional Excitation 

       Of Columns 

b) Rocking Excitation 

         Of Columns 



 

( پیشنهاد کرد که دوران یک جسم بر روی سطح زمین ناشی از یک سری تفاوت فازهای لرزه ای 1862مالت )

سان فرانسیسکو، سهم بیشتر دوران ها  1906( بر اساس مشاهدات زلزله 1910در زوایای مختلف می باشد. رید )

و در مجاورت های صفحات گسل در امتداد لبه را ناشی از امواج حاصله از جابجایی های االستیک دانست. 

مشارکت کند )تاکئو و ایتو،  دورانیتغییرات ناگهانی لغزش گسل، شکست های کششی می تواند در انتشار امواج 

در ژاپن انجام  1997 سمحاسبه شده و ثبت شده در زلزله مار دورانی(. یک مقایسه ای که بین سرعت 1997

های شبیه سازی شده است که بر اساس  دورانبرابر بزرگ تر از  های ثبت شده چندین دورانشد، نشان داد که 

(. او نشان داد که این اختالف 1982ی های خطی ناشی از انحراف گسل محاسبه شده اند )بوچون و آکی، جابجای

تحریک مستقیم جنبش های  "های ثبت شده و شبیه سازی شده در صورتی می تواند کمتر شود که  دورانبین 

های منتجه ناشی از  دورانبه "  دورانیسرعت لغزش و ناشی از کرنش های  مکانیی از تغییرات ناش دورانی

 جابجایی تنها، اضافه شود. 

جنبش شدید زمین که از یک منبع زلزله منتشر می شوند در طول مسیر انتشار  دورانیمولفه های انتقالی و 

و انکسار تغییر می کنند. به عنوان مثال، انعکاس امواج  پراکندگی، گسلش(، interferenceتداخل )ناشی از 

 درجه به دامنه جابجایی بیشتری منجر  43و  30از نیم بینهایت، برای امواج برخوردی بین  SVو  Pسطحی 

( به صورت SH، و پیچش برای امواج SVو   Pهای مربوطه )گهواره ای برای امواج  دورانمی شود در حالی که 

پراکندگی و انکسار امواج . قدار آن ها منجر نمی شودقابل توجهی در م تغییراتیکنواختی تغییر می کند و 

ها و جابجایی ها شود )سانچز  دوران و تشدید  گسلشسطحی ناشی از ویژگی های توپوگرافی می تواند منجر به 

  (.2002سسما و همکاران،  –

اسخ غیر خطی خاک در نزدیکی گسل و به دنبال آن گسیختگی خاک و روانگرایی عالوه بر نتایج تئوری خطی، پ

چهار نوع گسیختگی خاک را می توان به روانگرایی نسبت داد:  .های گذرا و دائمی منجر شود دورانمی تواند به 

، جابجایی گسترش های جانبی و افت مقاومت تحملی. یگسترش جانبی، نوسانات زمین، گسیختگی جریان

 بلوک های سطحی رسوب را که در اثر روانگرایی در یک الیه زیر سطحی ایجاد می گردد، شامل

رخ می دهد بویژه برای خطوط لوله ، پایه پل ها و درجه  3برای شیب های تا  که می شود. این نوع گسیختگی 

ه قرار دارد مخرب است. مجاورت با رودخانجریان و  ی از سازه های باریک و بلند دیگر که در یک محدوده وسیع

موقعی اتفاق می افتد که شیب زمین برای ایجاد گسترش جانبی که منجر به روانگرایی در عمق نوسانات زمین 



 

از دیگری شکسته می شود و سپس روی یک زیر الیه روانگرا  پس کوچک باشد. بلوک های سطحی یکی، بشود

یک حالت شدیدتری از انتقال مواد هستند که معمواًل برای شیب  یی جریاناگسیختگی هشده نوسان می کند. 

دست بلوک های  بدین صورت که  است شامل خاک روانگرا شده این انتقالدرجه اتفاق می افتد.  3های بیشتر از 

که در زمین یا زیر دریا اتفاق می افتد )برای  در حرکت است ،بر روی زیر الیه روانگرا شده نخورده سطح زمین

می تواند افت مقاومت تحملی . (2003تریفونک و تودوروسکا،  ;آالسکا 1964ثال در سوارد و والدز در زلزله م

موقعی رخ دهد که خاک زیر سازه دچار روانگرایی شود. ساختمان ممکن است نشست کند، کج شود یا اگر سازه 

می تواند به چرخش های گذرا و  ی فوقبا گسیختگی ها شناور باشد رو به باال حرکت کند. همراه بودن جنبش ها

 دائمی منجر گردد که تا کنون نه شبیه سازی شده است و نه با استفاده از دستگاه جنبش شدید ثبت شده است.

 

 شدید زمین  جنبش دورانی مولفه هایثبت    -2-3

، شیباتا و همکاران؛ 1969جنبش زمین ناشی از زلزله )فارل،  مستقیم بدست آمده از ثبت دورانیمولفه های 

؛ سوریانتو 2006؛ هوآنگ و همکاران، 2005آیگل و همکاران، ؛ 2003و همکاران،  اتیسیر؛ 1998؛ تاکئو، 1976

 ناشی ازو ( که عمدتاً مربوط به زلزله های کوچک و دور از گسل است 2007؛ آیگل و همکاران،2006و همکاران، 

( کم می باشد. این کمبود را می توان 2009؛ لین و همکاران، 1994نیگبور،  ؛1991گریزر، انفجار های بزرگ )

کوچک بوده  ،ثبت شده به دلیل فاصله زیاد از مرکز دورانی به دو چیز نسبت داد. اول، در لرزه نگاری جنبش های

برای اندازه گیری حرکت های انتقالی، طراحی شتابنگار ها  بنابراین شدتشان قابل توجه نیست. دوم، در مقایسه با 

(. مطابق با توسعه شتابنگارهای جنبش شدید از 1989بسیار مشکل است)گریزر،  دورانیاندازه گیری مولفه های 

لرزه شناختی همراه بود، در حال حاضر واضح است  (transducers)هاییوسر، که با طراحی ترنسد1930دهه 

 –و مخصوصاً برای محاسبه تغییر مکان های ناشی از زلزله  –کامل جنبش شدید زمین که برای مشخص کردن 

بایستی ثبت شود)تریفونک و  در نزدیکی گسل جنبش زمین دورانیتمامی سه مولفه انتقالی و سه مولفه 

 (.b 2001تودوروسکا، 

 ای پیچشی زمین را در زلزله مولفه، با استفاده از چرخش سنج لیزری حلقه ای، (1995استدمن و همکارانش )

کیلومتری از مرکز زلزله مشاهده کرد. چرخش سنج لیزری حلقه ای دیگر  200نیوزلند در فاصله  3/6به بزرگی 

(، جاروسویچ و 1997)چرخش سنج با لنگر اولیه صفر( برای ثبت کردن جنبش زاویه ای توسط تاکئو و ایتو )



 

نمونه ای از چرخش سنج های لیزری  .فتمورد استفاده قرار گر( 2003( و کوچارد و همکاران )2001همکاران )

   ( قابل مشاهده است.5-2( و )4-2(، )3-2حلقه ای در اشکال )

 

 

 (2009)اسچریبر و همکاران،  C-I چرخش سنج حلقه ای لیزری : 3-2شکل  

 

 

 (2009)اسچریبر و همکاران،  C-II چرخش سنج حلقه ای لیزری : 4-2شکل  

سرعت زمین را که طی دو زلزله کنار ساحلی پنسوالی ژاپن در  دورانیسه مولفه انتقالی و سه مولفه  ،تاکئو

جنبش های چرخشی را با سنسورهای چرخش  وی. (1998)تاکئو،  ثبت شده بود مورد بررسی قرار داد 1997

و با پاسخ  rad/s 10−1  7/8با یک ظرفیت خروجی تمام مقیاس   Systron Donner سنج سه محوره

در  HGSDلرزه نگارهای دورانی در ایستگاه  2004در سال  اندازه گیری کرد. Hz 75فرکانس صاف از صفر تا 

تایوان نصب شد که تاکنون موفق به ثبت مولفه دورانی مربوط به چند زلزله محلی شده است. جمع آوری نتایج 

نشان می  2008و  2007ای دورانی بین سال های مربوط به رکورد های شتاب نگار های انتقالی و لرزه نگاره

لین و  (.2009 دهد که بین بیشینه شتاب زمین و بیشینه سرعت دورانی رابطه خطی وجود دارد)لیو و همکاران،

همکاران توانستند مولفه دورانی مربوط به دو انفجار بزرگ را که در شمال تایوان رخ داده بود، ثبت کنند)لین و 



 

زمین در نزدیک گسل  دورانینکته قابل توجه اینکه تاکنون هیچ فردی موفق به ثبت جنبش  .(2009همکاران، 

 زلزله های بزرگ نشده است.

 

 

 (1387و هاشمی فرد،  قائمقامیان)نوری، G  چرخش سنج حلقه ای لیزری : 5-2شکل  
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Abstract: For design of structures, almost in all seismic design codes only 

horizontal components of strong ground motion were considered and occasionally 

vertical component is also attracted to attention. But effects relevant to rotational 

component of earthquake are mostly ignored. Because there were not sensitive 

instruments for  measuring of strong ground motion until last years and influences of 

rotational motions for man-made structures thaught be small enough to neglect. 

Because of some seismic failures and damages that were attributed to this component 

of earthquake, in last decade effects of rotational component including two rocking 

and one torsional components were investigated. In this thesis estimation of rocking 

component and its effect on structural response are studied. For estimation of rocking 

component, Geodetic method are used. In this method rocking component was 

achieved from translational components with using of Elasticity criterion. Used datas 

are 9 selective earthquake recording in Chiba dense array. For investigation of effects 

of this component, in first part SDOF systems are considered with 9, 30, 60 & 100 

meters of heights and 1, 3 & 6 ductilities. Responses of these systems (displacement, 

velocity and acceleration) are achieved with considering rocking and horizontal 

component simultaneously. Results show that increase of height and ductility 

escalates system response and rocking component effects. For example in system 

with height 100 meters and ductility 6, average responses of displacement, velocity 

and acceleration are increased 20, 35 and 25 percent, respectively. In second part of 

this study, effects of SSI on elastic displacement of a SDOF system with height 60 

meters subjecting coupled horizontal and rocking component are investigated. 

Analyses show that instead modeling of actual soil-structure system can be used from 

effective period and damping. But considering of rocking component increases SSI 

effects comparing the system subjected horizontal component alone, espacially in 

long periods. In general case are recommended that effecs of rocking component 

should be exert for structures higher than 40 meters. 
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